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Sezonā
SEZONĀ
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GATAVO UĢIS VEITS
FOTO  Māris Kiseļovs

STILS Baiba Prindule-Rence
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SEZONĀ

8 PIE GALDA!

BROKASTU TOSTS AR BEKONU, AVOKADO UN KIVI–GURĶU SALSU

1. Kivi un gurķi nomizo. Gurķi sagriež 4 daļās un izņem sēklas. Kivi un gurķi 
sagriež smalkos kubiņos. 

2. Notīra piparmētru no kātiņiem un smalki sakapā kopā ar lociņiem  
un kinzu. 

3. Piespiež laima sulu, iejauc čili pārslas kopā ar kivi un gurķiem. 
4. Avokado iztīra, piespiež laima sulu, pievieno sāli. 
5. Tostermaizi grauzdē vai apcep sviestā, uz pannas apcep bekonu.  

Uz maizes kārto avokado, bekonu un salu. 

250 g tostermaizes
280 g bekona
2 avokado
sula no ½ laima
 
KIVI SALSAI

2 kivi
1 vidējs gurķis
½ tējkarotes čili pārslu vai svaigs čili 
1 buntīte kinzas
sula no ½ laima 
1–2 zariņi piparmētras
1–2 lociņi
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5 SASTĀVDAĻU 
RECEPTES

GATAVO  RENĀRS PURMALIS, FOTO Māris Kiseļovs

Ikdienā neko sarežģītu negribas un arī nevajag gatavot. Jo vienkāršāk, jo vieglāk to iepirkt, uzglabāt 
un arī sagatavot. Mazāk lietas mājās – kārtīgāka māja. Jo mazāk produkti grozā, jo kvalitatīvākus 

mēs tos varam izvēlēties. Šī gada vadmotīvs varētu būt – viegli, vienkārši, kvalitatīvi, tādēļ devos uz 
universālveikalu Stockmann, izvēlējos unikālākos un kvalitatīvākos produktus no Stockmann Delikatess 

savām receptēm un pavisam ātri uzmeistaroju 5 dažādus ēdienus.

5 SASTĀVDAĻU RECEPTES
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PASTA AR 3 DĀRZEŅIEM UN FETAS SIERU

2 saujas pilngraudu pastas (to, ko 
latvieši sauc par makaroniem)
1 cukīni
3 papriku izlase
2 sarkanie sīpoli
160 g fetas siera

Pastu parasti izvēlos veikalā, stāvot pie plaukta. Parasti pastas izvēle ir tik liela vai 
piedāvājums tā mainās, vai es to tik reti ēdu, ka divas vienādas nesanāk paņemt. Tāpēc arī 
šoreiz iesaku – pieejiet pie plaukta un paņemiet to, ko neesat nekad ēduši.

1. Pastu novāra. 
2. Dārzeņus sagriež lielos gabalos un strauji apcep uz karstas pannas. 
3. Pastas un dārzeņu proporcija varētu būt aptuveni 1 pret 1, jo dārzeņi jāēd jebkurā 

gadalaikā. Kad pasta uzvārījusies, to nokāš un liek klāt pie dārzeņiem, pieber sāli un liek 
uz šķīvja. Pa virsu liek fetas sieru.

5 SASTĀVDAĻU RECEPTES
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  KO ĒST BROKASTĪS

KO ĒST BROKASTĪS

GATAVO MĀRA POLE, FOTO Anda Upmale, STILS Linda Vilmansone-Virbule

Man pašai šķiet visai ironiski, ka esmu tā, kas šoreiz gatavo ēdienus tieši šai rubrikai. Es 
esmu pilnīgs nebrokastotājs un ēdu tikai tad, kad vēders sāk burkšķēt: reizēm tas notiek 
ap vieniem, reizēm maķenīt agrāk, bet jau kopš bērnības šī ēdienreize noteikti nav bijusi 

mana mīļākā maltīte, jo iedabūt kaut ko vēderā uzreiz pēc pamošanās man vienmēr šķitis 
ļoti pretdabiski. Gadiem ejot, es, protams, esmu izmēģinājusi visu ko – kā ir, kad brokasto 

uzreiz pēc pamošanās, kā, ja to dara pusstundu pēc tam, vai kā ir dzīvot pavisam bez 
brokastīm. Te nu mani pāris ēdienu favorīti, kas neprasa daudz laika gatavošanai, bet 

izpilda savu misiju – brokastis. Lai jums viegli rīti, nesteidzīga pamošanās un brokastis 
atnāk pie jums tad, kad pašiem to gribas, arī astoņos vakarā. Londonā, starp citu, ir tāda 

vieta, kur īstas angļu brokastis pasniedz 24/7 – izcils koncepts, manuprāt. Kad atkal 
varēs ceļot, noteikti aizbrauciet un izbaudiet! 
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SVAIGIE RĪTA 
SALĀTI

  KO ĒST BROKASTĪS
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Ikdienai
IKDIENAI

GATAVO ANNA PANNA, FOTO Anete Rūķe, STILS Baiba Prindule-Rence

Gada aukstajos mēnešos ikdienas maltītēm jābūt sildošām, vienkāršām, bet pilnām 
ar garšu, radot sāta sajūtu, lai ar jaunu jaudu var doties atpakaļ darbos. Anna Panna 

šoreiz dalās ar sešām recepšu idejām ikdienas maltītēm, kuru pagatavošanā izmanto 
pavisam vienkāršu un maģisku lietu – buljona kubiņu. Tas ietaupa laiku un maltītei 

piešķir īstu garšu! 
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DĀRZEŅU MINESTRONE

sauja saldētu zirnīšu
1 burkāns
½ brokoļa
sauja saldētu pākšu pupiņu
10 ķiršu tomātiņi
1 sīpols
2 selerijas kāti
sauja svaiga bazilika
1 lauru lapa
2 daiviņas ķiploku
nepilna sauja pētersīļu, smalki sakapātu 
2 litri ūdens 
1 Gallina Blanca dārzeņu buljona kubiņš
liela sauja makaronu

1. Visus dārzeņus sagriež un liek katlā, pievieno 
buljona kubiņu, ūdeni, garšvielas un vāra 
30–45 minūtes, līdz dārzeņi mīksti. 

2. Beigās pievieno lielu sauju makaronu un ļauj 
tiem izvārīties. Pievieno sāli pēc garšas. 

3. Zupu pasniedz kopā ar zaļumiem. 
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ĒST AR ROKĀM

GATAVO REINIS MIĶELSONS, FOTO Anda Upmale, STILS Linda Vilmansone-Virbule

Februāris parasti ir mēnesis, kad Jaunā gada apņemšanās sāk nedaudz pašķīst. Janvāris, iespējams, 
ir bijis veselīgāks. Varbūt ir godam izturēta “Neapēd zemeslodi” kampaņa, bet kaut kā pamazām sāk 

“paslīdēt kāja”. Tas nav nekas traks – jo stingrāk cenšamies sevi iegrožot, jo grūtāk sanāk cīnīties. Tādēļ 
šoreiz “Ēst ar rokām” gatavoju vegānas uzkodas, ar kurām būs vieglāk turpināt pievērsties veģetāram 

vai vegānam uzturam reizēs, kad ir vēlme panašķēties.

ĒST AR ROKĀM
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ČILI AR FRĪ 
KARTUPEĻIEM 

UN SIERU

ĒST AR ROKĀM
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GATAVO LĪVA KĀRKLE-UPENIECE
FOTO Māris Kiseļovs

STILS Linda Vilmansone-Virbule

IEPAZĪSTI TUVĀK
IEPAZĪSTI TUVĀK  
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IEPAZĪSTI TUVĀK

SĒŅU 
ARANČĪNAS 
AR KRĀSNĪ 

CEPTU TOMĀTU 
MĒRCI
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GATAVO  RŪDOLFS KALNIŅŠ
 FOTO Anda Upmale, STILS Linda Vilmansone-Virbule

VIEGLAS VEĢETĀRIEŠA 
VAKARIŅAS ar  

BRĪVDIENU VAKARIŅAS
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1. Lavandas ziedus saspaida ar karoti. Mandeļu pienu uzvāra, pievieno 
lavandu un vaniļas cukuru. Atstāj ievilkties ne ilgāk par 10 minūtēm. 

2. Ar putojamo slotiņu vai kafijas putotāju viegli saputo pienu, nokāš un 
pasniedz, pievienojot cukuru vai saldinātājus. 

MANDEĻU PIENA UN LAVANDAS DZĒRIENS

4 tējkarotes Sonnentor bio lavandas ziedu
(ja lavandas aromāts ir par intensīvu, daļu var 
aizstāt ar melno tēju) 
800 ml Isola bio mandeļu piena
2 ēdamkarotes Rapunzel bio Burbona vaniļas 
cukura
cukurs vai citi saldinātāji pēc garšas

BRĪVDIENU VAKARIŅAS
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CIEMOS

Daudzi saldējummīļi “ar stāžu” vēl joprojām atceras sava mīļākā bērnības dienu 
saldējuma garšu, jo viss toreiz garšoja citādi, lasīt – labāk. It kā mūsdienu 

saldējumiem veikalu plauktos nav ne vainas, taču kaut kāda pagātnes burvība 
neizskaidrojamā kārtā tajos ir zudusi. Šķiet, ka, iespējams, atmiņa ar mums 

spēlē spēlītes un tas bija vien tāds bērnības dienu fenomens. Taču izrādās – mēs 
nekļūdāmies! Šī garša ir atradusies “Molberta” saldējumā, kas top Edija Masaļska 
picērijas virtuvē Vecrīgā. Lakoniskās saldējuma burkas ar 18 garšām kļūst arvien 

iecienītākas ne tikai rīdzinieku vidū, bet nu jau arī ārpus galvaspilsētas. 

Molberts – 
saldējums kā 

māksla

TEKSTS MARTA KUKARANE
FOTO Arta Uma Upmale un no personīgā arhīva
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CIEMOS
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Saldo maizīšu 
klasika 

GATAVO ZANE GRĒVIŅA

FOTO Anda Upmale, STILS Baiba Prindule-Rence

SALDUMI
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SALDUMI
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DRUMSTALU 
MAIZĪTES AR 

VĀRĪTĀ KRĒMA 
PILDĪJUMU



 


